
Zarządzenie Nr 73/2012/2013 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 21 maja 2013 r. 
 

w sprawie: zmian w zarządzeniu Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad gospodarki finansowej w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz zasad podziału dotacji na działalność 

podstawową i pomoc materialną dla studentów na poszczególnych dysponentów 

środków finansowych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie, w roku 2013 

§ 1 

Działając w związku z art. 92 i art. 98 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni 

publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r. poz. 1533), a także § 45 ust. 2 pkt 20 w 

związku z ust. 3 Statutu AWF Warszawa i zapisów zarządzenia nr 41/2012/2013 Rektora 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2013 

roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia 

rachunkowości w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i 

zarządzenia Nr 19/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 roku w sprawie powołania komisji ds. 

rozdzielności finansowej wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie oraz określenia zasad jej funkcjonowania, zarządzam, co następuje: 

 

§ 25 ust.2 pkt 1 zarządzenia, o którym mowa w tytule, uzupełnia się o następujący zapis: 

 

„W załączniku nr 2, oprócz pozycji w nim wykazanych, należy dopisać i wypełnić pozycję 

narzutu kosztów ogólnouczelnianych w wysokości 30% liczonych od przychodów własnych z 

innych rodzajów działalności wydziału.” 

§ 2 

1. Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad gospodarki finansowej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie oraz zasad podziału dotacji na działalność podstawową i 

pomoc materialną dla studentów na poszczególnych dysponentów środków finansowych 

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w roku 2013 i 

jego załączników pozostają bez zmian. 

2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2013 r. 
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